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ΑΠΟ ΤΟ 12o  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: «Απολογισμός οικ. έτους 2020» 

Στη Λάρισα, σήμερα 23 Αυγούστου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. 

Κατσίγρα συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1007/19-18-2021 πρόσκληση της Αντιπροέδρου αυτού, η οποία 

έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 240 και 234 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019.  

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Άννυ Ψάρρα-Αντιπρόεδρος, 2) Βικτωρία Λύτρα, 3) Βάιος 

Ζησόπουλος, 4) Μωυσή Αλέγρια 5) Σιλιντζή-Λέκκα Αγορίτσα, 6) Σπανοπούλου Άννα, 

7)  Βελισσαρίου Κων/νος, 8) Τριανταφυλλιά Καζαντζή αναπλ. μέλος του κ. Μάριου 

Ξηρομερίτη 

Απουσίαζαν 1) ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Καλογιάννης, 2) ο κ. Αποστολάκης 

Ευάγγελος, 3) Κων/νος Σάββας- Γκαντάκας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, διότι παρευρίσκονται οκτώ (8) από τα 

έντεκα (11) μέλη,  που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία αυτού σύμφωνα με το αρ. 

231 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα» δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νόμιμου αριθμού των 

μελών του συμβουλίου, και εισέρχονται στη συζήτηση των θεμάτων: 

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα 
Αρ.Πρ. : 1032 / 841 
Ημ.Πρ. : 24/08/2021

http://www.katsigrasmuseum.gr/
mailto:dplarisas@yahoo.gr
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Η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναπτύσσοντας το θέμα της 

ημερήσιας διάταξης που είναι «Απολογισμός οικ. έτους 2020» και είπε: 

Κύριοι Σύμβουλοι, σήμερα θα συζητήσουμε και θα εγκρίνουμε τον απολογισμό της 

Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2020. Ακολουθεί η έκθεση καλλιτεχνικού έργου 

και των δράσεων και η έκθεση του οικονομικού απολογισμού της Πινακοθήκης για 

το έτος 2020: 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟΥ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΕΤΟΥΣ 2020 

 

Το έτος 2020 υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολο για το Μουσείο όπως και για όλη την 

ανθρωπότητα λόγω της πανδημίας. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε ένας πολύ αξιόλογος 

προγραμματισμός δράσεων, μετά από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και 

έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω των επαναλαμβανόμενων lockdown, δεν 

κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί στο σύνολό του αλλά μόνο ένας μέρος αυτού. Αξίζει 

όμως να αναφερθεί ότι η ψηφιακή –διαδικτυακή δράση είναι αξιοπρόσεχτη σε 

πανελλαδικό επίπεδο. 

Στη μεγάλη αίθουσα περιοδικών εκθέσεων «Ειρήνη Κατσίγρα» φιλοξενήθηκαν δύο 

εκθέσεις , στο αίθριο του πρώτου ορόφου μία έκθεση και στο αίθριο του ισογείου μία 

έκθεση. 

Σημαντικό υπήρξε το γεγονός ότι στη διάρκεια του lockdown η Δημοτική Πινακοθήκη 

Λάρισας είχε μια πολύ σημαντική διαδικτυακή παρουσία μέσα από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης την ιστοσελίδα της και το κανάλι της στο YouTube. 

Επίσης, το διάστημα που το Μουσείο ήταν ανοιχτό στο κοινό δέχθηκε μαθητές 

σχολείων και υλοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο τόσο της μόνιμης 

έκθεσης της Συλλογής Κατσίγρα όσο και των περιοδικών εκθέσεων, ξεναγήσεις, αλλά 

και άλλες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα της επικαιρότητας (πρόσφυγες, 

κλπ) με σκοπό την αλληλεπίδραση με την κοινωνία και την κοινωνική συνοχή. 

Όλες οι εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι παράλληλες δράσεις 

υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ και έτυχαν της 

ανταπόκρισης του κοινού της πόλης, της ευρύτερης περιφέρειας αλλά και πανελλαδικά.  
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Οι εκδηλώσεις ανάλογα με το χώρο στον οποίο παρουσιάστηκαν έχουν ως εξής: 

Εκθέσεις 2020 

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΙΓΡΑ»  

1.  «Γόρδιοι Δεσμοί» ατομική έκθεση του Στέργιου Στάμου από 

30/10/2019 έως 30 /2/2020 

Η έκθεση εντάσσεται στις εκθέσεις εννοιολογικής τέχνης και παρουσιάζει έργα που 

δουλειάς του Στάμου των τελευταίων χρόνων. Στην πρώτη, έκανε αναφορά στην 

πραγματικότητα που είναι δίπλα μας, τη ζούμε και τη βιώνουμε καθημερινά, τις 

περισσότερες, όμως, φορές αδιαφορούμε γι’ αυτήν, την προσπερνούμε και, 

ενστικτωδώς, την απωθούμε· έρχεται να «αφηγηθεί» μικρές, ανείπωτες ιστορίες, που 

μιλούν για τη ζωή και τον θάνατο, τον πόλεμο και τη βία, ιστορίες για απίστευτες 

συνθήκες μετακίνησης, εκμετάλλευσης και εξαθλίωσης, για γεωγραφικές, φυλετικές, 

θρησκευτικές και πολιτισμικές διαχωριστικές γραμμές, για τις εκατόμβες των θυμάτων 

στα νερά της Μεσογείου, τις περιπέτειες χιλιάδων ανθρώπων στα παγωμένα κύματα 

του Αιγαίου, σε αναζήτηση μιας φαντασιακής «Γης της Επαγγελίας», για τον 

εγκλωβισμό τους σε δομές φιλοξενίας, αντιμέτωπους με την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, 

την απόρριψη. 

Στη δεύτερη θεματική ενότητα, ο Στάμος επικεντρώθηκε στην Ελλάδα της κρίσης και 

των μνημονίων, της απώλειας της κοινωνικής συνοχής, των νοσηρών φασιστικών 

φαινομένων, της αποξένωσης και της αλλοτρίωσης, της διαρκούς ανασφάλειας, του 

αμφίβολου αγώνα επιβίωσης και της κατάρρευσης της μεσαίας τάξης, των σκληρών 

πολιτικών αποφάσεων και της αποκλεισμένης προοπτικής, αλλά και στην Ελλάδα της 

αναζήτησης νέων μορφών αλληλεγγύης, ενότητας και συνύπαρξης. 

Για την έκθεση εκδόθηκε δίγλωσσος κατάλογος στα ελληνικά και τα αγγλικά 

2. «Γιάννης Γαϊτης. Το Πλήθος και η Μοναξιά» μεγάλη αναδρομική 

έκθεση 10/10/2020 και παραμένει μέχρι σήμερα 

Ο Γιάννης Γαΐτης (1923-1984) ανήκει στους καλλιτέχνες που το έργο τους αποτέλεσε 

τομή για την ανανέωση της ελληνικής τέχνης τα μεταπολεμικά χρόνια, και, παράλληλα, 

ανοίχθηκε με αξιώσεις στους διεθνείς ορίζοντες. Οι επισκέπτες στην έκθεση αυτή 

έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν μία σειρά έργων που διατρέχουν την καλλιτεχνική 

ΑΔΑ: 9ΗΖΚΟΕ78-Ε4Ψ



4 

 

πορεία του Γιάννη Γαϊτη. Τα χαρακτηριστικά «Ανθρωπάκια» του είναι αυτά τα 

ανθρωπάκια, που κατακλύζουν το μεγαλύτερο μέρος του εκθεσιακού χώρου, καλώντας 

μας σε επαγρύπνηση και αυτογνωσία, ελπίδα και υπέρβαση, κριτική θεώρηση και 

αναστοχασμό, ανθρωπιά και αντίσταση ενάντια σε όλα εκείνα που οδηγούν στην 

απώλεια της μοναδικότητας και στην παθητική αποδοχή των καταπιεστικών 

κοινωνικών και πολιτικών μηχανισμών. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται σημαντικά, «ιστορικά» έργα του Γιάννη Γαΐτη: Η κηδεία 

του Τσε Γκεβάρα ή Μεταμόρφωση (1967), Ο δύστροπος ή Όλοι και Μόνος (1969) και 

η Διάλεξη (1973). Όπως επίσης, σημαντικές συνθέσεις από μεγάλες ενότητες δουλειάς 

του τη δεκαετία του 1970, όπως Τα ανθρώπινα τοπία και Οι Αρχαιότητες. 

Για την έκθεση έχει εκδοθεί δίγλωσσος κατάλογος στα ελληνικά και τα αγγλικά. 

 

ΑΙΘΡΙΟ 1ου ΟΡΟΦΟΥ 

- Τιμητική έκθεση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Λαρισαίου 

φωτογράφου Τάκη Τλούπα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. 

Κατσίγρα με τίτλο «Τάκης Τλούπας 1920-2020. Ταξίδια μιας ζωής» 

Ο σχεδιασμός της έκθεσης είναι εμπνευσμένος από τον πολύπλευρο χαρακτήρα του 

Τάκη Τλούπα και από την αστείρευτη επιθυμία του για ταξίδια. Η αγορά της βέσπας  

και το ταξίδι στο Παρίσι το 1953 στάθηκαν η αφορμή να στηθεί ένα φωτογραφικό 

ταξίδι με αφετηρία την Ελλάδα και προορισμό την Ευρώπη. 

 Η έκθεση αποτελείται από σαράντα πέντε ανέκδοτες φωτογραφίες από τη δεκαετία 

1950-1970 και απεικονίζουν σκηνές από την ύπαιθρο αλλά και το αστικό τοπίο της 

Ελλάδας και της Ευρώπης. Εικόνες μοναδικές με τη ματιά ενός ευαίσθητου καλλιτέχνη 

πάνω στα βήματα ενός μεγάλου περιπάτου από τον χειμώνα στο καλοκαίρι και από την 

Ελλάδα στο εξωτερικό που, υπακούοντας σε μια δική του εσωτερική παρόρμηση, 

έπαιρνε ό,τι του χρειαζόταν, για να δίνει ένα προσωπικό ύφος στις φωτογραφικές του 

καταγραφές και για να εκφράζεται μέσα απ’ αυτές. 

Χρησιμοποιώντας προσωπικές φωτογραφίες από το οικογενειακό αρχείο του αλλά και 

πολλά προσωπικά του αντικείμενα, η έκθεση επιχειρεί να σκιαγραφήσει φωτογραφικά 

την πολυσχιδή προσωπικότητα του Τάκη Τλούπα που ταυτίστηκε με τη γη και τους 
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ανθρώπους της, ένας ξυλογλύπτης που «λοξοδρόμησε» για να αφεθεί στη γοητεία των 

αντικατοπτρισμών, των καθρεφτισμάτων και των αντανακλάσεων και δεν έμεινε στα 

όρια του τόπου του αλλά ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. 

Την έκθεση σχεδιασε και επιμελήθηκε η κόρη του Βάνια Τλούπα. 

ΑΙΘΡΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

- Ανοιχτή παρουσίαση για το κοινό του φωτογραφικού «Οδοιπορικού στο Ιράν» των 

Αδριανού Λέκκα και Ρούλας Σιλιντζή.  

-Έκθεση γλυπτών από τις Συλλογές της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου 

Γ.Ι. Κατσίγρα  

ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 

-Έκθεση φωτογραφιών «Η Αναστήλωση του Ιστορικού Μοναστηριού του Τιμίου 

Προδρόμου Ανατολής» από 16-11-2019 έως 10/01/2020 

- Έκθεση «Συλλεκτικής Αφίσας»   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Παράλληλα με την παρουσίαση των παραπάνω εκθέσεων και με σκοπό πάντα τόσο 

την ανάδειξη του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου όσο και την αλληλεπίδρασή του 

με την κοινωνία ως ένα ζωντανό κύτταρο αυτής πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες 

ξεναγήσεις σε σχολεία για όσο διάστημα αυτό επιτρεπόταν λόγω της πανδημίας στις 

οποίες συμμετείχαν περίπου 2.000 μαθητές της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: 

Με τα πολιτιστικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο να κλείνουν λόγω της πανδημίας ,οι 

άνθρωποι των μουσείων βρήκαν νέους και καινοτόμους τρόπους για να κρατήσουν την 

επαφή τους με το κοινό. Μέσα σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης το μουσείο 

μας ανέπτυξε μία νέα στρατηγική η οποία επικεντρώθηκε στη δημιουργία 

εναλλακτικών τρόπων προβολής των εκθέσεών του και των συλλογών του χωρίς να 

απαιτείται η φυσική παρουσία των επισκεπτών . 

- Η γυναικεία μορφή στη Συλλογή Κατσίγρα 
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Στο πλαίσιο του εορτασμού για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η Δημοτική 

Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα παρουσίασε το βίντεο «Η γυναικεία 

μορφή στη Συλλογή Κατσίγρα» όπου εικαστικοί-μέλη του Σωματείου Εικαστικών 

Καλλιτεχνών Λάρισας «8» περιγράφουν έργα της Συλλογής στα οποία παρουσιάζονται 

γυναικείες μορφές σε σκηνές εργασίας ή ανάπαυσης, αστές αλλά και γυναίκες της 

υπαίθρου. Οι γυναικείες μορφές αποδίδονται από τους καλλιτέχνες σύμφωνα με τα 

αισθητικά και ιδεολογικά πρότυπα της εποχής τους. 

 

- «Η δική μου Πολιτεία». Εκπαιδευτική δράση-διαγωνισμός ζωγραφικής για 

τους μικρούς μας φίλους ηλικίας 4–9 ετών με αφορμή το εμβληματικό έργο 

Πολιτεία (Λάρισα) του Αγήνορα Αστεριάδη από τη Συλλογή Κατσίγρα, εξ 

αποστάσεως. 

-«Ζωγραφίζω ένα έργο της συλλογής Γ.Ι. Κατσίγρα» – Διαγωνισμός ζωγραφικής 

για παιδιά ηλικίας 9-12 χρονών από τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο 

Γ.Ι. Κατσίγρα, εξ αποστάσεως. 

- Διαγωνισμός «Η δική μου Γκουέρνικα», ένα «ταξίδι» δημιουργικής γραφής για 

ενήλικες, με αφορμή το έργο-δωρεά του Κυριάκου Κατζουράκη με τίτλο 

«Γκουέρνικα Ι». 

-Προβολή εικονικής ξενάγησης της περιοδικής έκθεσης «Τάκης Τλούπας. 

Ταξίδια μιας ζωής».  

Το 8λεπτο βίντεο αυτό δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει τόσο την πολυσχιδή 

προσωπικότητα του βραβευμένου Λαρισαίου φωτογράφου Τάκη Τλούπα, με αφορμή 

την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του όσο και την έκθεση με τίτλο "Τάκης 

Τλούπας. Ταξίδια μιας ζωής" που εγκαινιάστηκε  στο αίθριο του 1ου ορόφου της 

Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα στις 8 Μαρτίου. 

-Ψηφιακή παρουσίαση εμβληματικών έργων της Συλλογής Κατσίγρα μέσα από 

την προβολή ενότητας δέκα βίντεο.  

Με στόχο την ολοκληρωμένη παρουσίαση εμβληματικών έργων της Συλλογής 

Κατσίγρα έγινε η παρουσίαση δέκα βίντεο στα οποία προβλήθηκαν επιλεγμένα έργα 

με κείμενα ιστορικών της τέχνης από τον κατάλογο της Συλλογής Κατσίγρα. 
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Τα βίντεο είναι διαθέσιμα μέσω του καναλιού του μουσείου στο YouTube στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει το μουσείο (μέσω Facebook και Instagram).  

 

-«paidikiekthesi.com»-Ετήσια παιδική έκθεση του Ελεύθερου Εργαστηρίου 

Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών ψηφιακά!  

Πρόκειται για 200 περίπου έργα ζωγραφικής αντιπροσωπευτικά δείγματα των 

εργασιών που δημιουργήθηκαν με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του Εργαστηρίου 

κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους το οποίο σημειώνουμε ότι σταμάτησε στις 10 

Μαρτίου. η διαδικτυακή έκθεση παρουσιάστηκε μέσα από την ιστοσελίδα του 

μουσείου. 

Βίντεο-παρουσίαση του παραμυθιού “Το όνειρο” της Μπέττυς Μαγρίζου -Δράση 

στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020. 

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας -Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα» σε συνεργασία με την 

Τράπεζα Τροφίμων (ΑΜΚΕ), στο πλαίσιο των ψηφιακών δράσεων που σχεδίασε και 

συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020 με θέμα «Μουσεία 

για την Ισότητα: Ποικιλομορφία και Kοινωνική Συνοχή» παρουσιάζει το παραμύθι ”Το 

όνειρο ‘’ παρουσίασε σε βίντεο το παραμύθι «Το όνειρο» 

-Βίντεο-ψηφιακή έκθεση έργων παιδιών που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική 

δράση “Η δική μου Πολιτεία” 

Βίντεο με έργα παιδιών ηλικίας 4-9 ετών που συμμετείχαν στη δράση με τίτλο “Η 

δική μου Πολιτεία” με αφορμή το έργο του Αγήνορα Αστεριάδη “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” της 

Συλλογής Κατσίγρα. Το βίντεο-έκθεση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του εορτασμού 

της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. 

 

-Έξι εκπαιδευτικές δράσεις με αναφορά σε έργα της Συλλογής Γ.Ι. Κατσίγρα & 

τα έπιπλα Σλήμαν 

Η Δημοτική Πινακοθήκης Λάρισας παρουσιάζει μία ενότητα έξι πρωτότυπων 

εκπαιδευτικών δράσεων τις οποίες σχεδίασαν καθηγητές του Ελεύθερου Εργαστηρίου 

της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα. Η Δημοτική 
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Πινακοθήκη λαμβάνοντας υπόψη το νέο πλαίσιο που διαμορφώθηκε σχεδίασε και 

πρότεινε πρωτότυπες δράσεις χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία, τις οποίες 

μπορεί κανείς να βρει επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα του μουσείου. Στόχος των 

συγκεκριμένων δράσεων είναι η μάθηση, η διασκέδαση, ο προβληματισμός, η 

προτροπή σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης κι όχι παθητικής θέασης και αφετέρου η 

γνωριμία των συμμετεχόντων με τη Συλλογή Γ.Ι. Κατσίγρα, μία από τις 

σημαντικότερες Συλλογές έργων νεοελληνικής τέχνης στην Ελλάδα. 

-Η περίοδος της κατοχής στα έργα της συλλογής Γ.Ι. Κατσίγρα ενότητα: 

«Αγωνιστικότητα» 1941 – 1944 

Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο 

Γ. Ι. Κατσίγρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Λάρισας 

παρουσίασε ένα επετειακό αφιέρωμα, σε ψηφιακή μορφή, των έργων της συλλογής 

Κατσίγρα με αναφορά στην κατοχή και την αντίσταση την περίοδο 1941 -1944 που 

εκτίθενται στην ενότητα «Αγωνιστικότητα» της μόνιμης συλλογής 

«ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ» 

-«Στο χρόνο του σήμερα μέσα από τα έργα της Συλλογής Κατσίγρα»  

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας -Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, εστιάζοντας για μία 

ακόμη φορά στη ψηφιακή παρουσίαση της μόνιμης συλλογής της, της Συλλογής 

Κατσίγρα, προτείνει τρία νέα project μέσω των οποίων προσεγγίζονται επίκαιρα 

κοινωνικά θέματα. Πρόκειται για τρία βίντεο τα οποία παρουσιάζουν έργα της 

Συλλογής Κατσίγρα μέσα από επίκαιρες θεματικές προσεγγίσεις. 

 

Βίντεο#1 «Το lock down μέσα από τα έργα της συλλογής Κατσίγρα» 

Ο εγκλεισμός, η μοναξιά των ανθρώπων, το «άδειο» της απουσίας, η θλίψη λόγω των 

συναισθημάτων, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια αλλά και η ελπίδα ότι όλα αύριο θα 

γίνουν ξανά όπως πριν αποτυπώνονται στο βίντεο με τίτλο «Το lock down μέσα από 

τα έργα της συλλογής Κατσίγρα» στο οποίο είκοσι τέσσερα (24) έργα παρουσιάζονται 

σε ένα αφήγημα περιγραφής των ημερών που βιώνουμε στις δύσκολες ημέρες του 

εγκλεισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε καλλιτέχνες έργα των οποίων συμμετέχουν : 

Δ.Γιολδάσης, Α. Τάσσος, Θ. Τριανταφυλλίδης, Γαλάνης, Ορφανός,κλπ. 
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Βίντεο #2 «Το χειμωνιάτικο τοπίο στη συλλογή Γ. Ι. Κατσίγρα» 

Το δεύτερο project αφορά σε ένα βίντεο το οποίο περιλαμβάνει την παρουσίαση είκοσι 

τεσσάρων (24) συνολικά έργων τέχνης της Συλλογής Κατσίγρα με τίτλο «Το 

χειμωνιάτικο τοπίο στη συλλογή Γ.Ι. Κατσίγρα». Στο συγκεκριμένο βίντεο γίνεται 

αναφορά στο χειμωνιάτικο τοπίο, ιδιαίτερα αγαπημένο θέμα πολλών καλλιτεχνών. Ο 

συλλέκτης Γεώργιος Κατσίγρας είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για τις τοπιογραφίες και για 

το λόγο αυτό υπάρχουν πολλά από αυτά τα έργα στη συλλογή του. Τα περισσότερα 

από αυτά περιλαμβάνονται και στην πρώτη ενότητα της μόνιμης έκθεσης της συλλογής 

με τίτλο «Το Πνεύμα του Τόπου». Στην πλειονότητα των έργων που έχουν επιλεγεί 

αναδεικνύονται τα χιονισμένα τοπία, η φύση μέσα από τα φυτά και τα δέντρα και η 

έλλειψη της ανθρώπινης παρουσίας. 

Βίντεο #3 “Τα Χριστούγεννα μέσα απο τα έργα της Συλλογής Γ. Ι. Κατσίγρα” 

Το τρίτο project είναι αφιερωμένο στις λαμπερές ημέρες των Χριστουγέννων μέσα 

από την επιλογή δώδεκα (12) εμβληματικών έργων της Συλλογής Κατσίγρα που μας 

«μεταφέρουν» τη ζεστασιά και το «χρώμα» των Ημερών με αισιοδοξία και ελπίδα. 

 

-Πρώτη πανελλαδικά η συμμετοχή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-

Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα στους «Δρόμους του Ιμπρεσιονισμού» του Συμβουλίου 

της Ευρώπης με το πρόγραμμα «Μαργαρίτες» 

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα στο πλαίσιο της 

εξωστρέφειας, του Ευρωπαϊκού προσανατολισμού και της δικτύωσης με αντίστοιχους 

φορείς του εξωτερικού, συμμετέχει στο πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης “Ιmpressionism Routes” -«Δρόμοι του Ιμπρεσιονισμού» με 

το πρόγραμμα «Daisies / Μαργαρίτες» 

 

-Ένταξη της Συλλογής Κατσίγρα στο Search Culture και στη Europeana 

Ολοκληρώθηκε ακόμη μία διαδικασία εξωστρέφειας της Δημοτικής Πινακοθήκης 

Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα με την δημοσίευση της Συλλογής Κατσίγρα στον 

ευρωπαϊκό συσσωρευτή πολιτιστικού αποθέματος Europeana  και στο SearchCulture 
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Ολοκληρώθηκε με αυτό τον τρόπο η συνεργασία της Δημοτικής Πινακοθήκης 

Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, η οποία αρχικά 

ξεκίνησε με την ένταξη της Συλλογής στο SearchCulture.gr που είναι ο Ελληνικός 

Συσσωρευτής Ψηφιακού Περιεχομένου Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  

Στόχοι του εγχειρήματος είναι η ελεύθερη κεντρική πρόσβαση και ενιαία διάθεση 

ψηφιακών πολιτιστικών πόρων -στο πλαίσιο των πολιτικών που ακολουθούν οι φορείς 

παραγωγής τους- η ανάδειξη και διασύνδεση τους, η ασφαλής διαφύλαξή τους και η 

ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana σε συμφωνία με εθνικές 

και ευρωπαϊκές προτεραιότητες. 

Η Europeana, η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον πολιτισμό της Ευρώπης, συγκεντρώνει σε 

μια δικτυακή πύλη (www.europeana.eu) ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση για όλους σε μια 

συνεχώς αυξανόμενη συλλογή ψηφιακών τεκμηρίων.  

Με την ένταξή της η Συλλογή Κατσίγρα εμπλουτίζει το περιεχόμενο του πολιτιστικού 

συσσωρευτή με 830 τεκμήρια νεοελληνικής τέχνης, και είναι πλέον διαθέσιμο σε 

όλους για μελέτη, αναστοχασμό και απόλαυση. 

Ελεύθερο Εργαστήρι 

Αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο 

Γ.Ι Κατσίγρα αποτελεί και το Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών & Εφαρμοσμένων 

Τεχνών το οποίο το έτος 2019 συμπλήρωσε 33 χρόνια αδιάληπτης λειτουργίας 

φιλοξενώντας κάθε έτος περί του 450 μαθητές (ενήλικες και παιδιά). 

Σκοπός του Ελεύθερου Εργαστηρίου είναι να οργανώσει κάθε δημιουργική 

προσπάθεια των νέων που ασχολούνται με τις καλές τέχνες και αυτών που βρίσκουν 

ευχαρίστηση στην καλλιτεχνική δημιουργία. Στο Ε.Ε της ΔΠΛ διδάσκονται 

ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική σε παιδιά και ενήλικες. 

Διακρίσεις μαθητών του λεύθερου Εργαστηρίου σε μαθητικούς διαγωνισμούς της 

παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας και Κυκλαδικής Τέχνης 
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΕΤΟΥΣ 2020 

 

Από την επεξεργασία του οικονομικού απολογισμού προέκυψε ότι το σύνολο των 

εσόδων που εισπράχθηκαν το 2020, έφτασε το ποσό των (785.980,52) επτακοσίων 

ογδόντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών έναντι 

των 982.390,54 που είχαν εισπραχθεί το  2019, 584.127,11 € που είχαν εισπραχθεί το 

2018, 814.498,92 € το 2017 και, 772.662,39 € που είχαν εισπραχθεί το 2016. 

Τα τακτικά έσοδα προήλθαν από την επιχορήγηση του Δήμου Λαρισαίων,  είχαν 

προϋπολογισθεί  330.000,00 €  και εισπράχθηκαν τελικά  330.000,00  €.  

Τα έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών προέρχονται στο 

σύνολό τους από τα έσοδα του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών & 

Εφαρμοσμένων Τεχνών (εγγραφές & δίδακτρα μαθητών) και ανήλθαν για το 2020 

στο ποσό των 26.633,45 € μειωμένα σε σχέση με το 2019 κατά 37.020,60 € λόγω μη 

λειτουργίας του εργαστηρίου εξαιτίας του lockdown. 

Το αντίστοιχο ποσό το 2011 σημείο αναφοράς λόγω κρίσης ήταν 81.996,04 ποσό που 

δεν έγινε εφικτό να ξαναπιαστεί λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των οικογενειών 

των μαθητών/ιών, αλλά και της μείωσης του ποσού που καταβάλλουν οι μαθητές/ιες 

πλέον για δίδακτρα. 

Τέλος τα έσοδα από δωρεές, επιχορηγήσεις, πωλήσεις και ενοικιάσεις χώρων Δ.Π.Λ. 

– Μ.Γ.Ι.Κ., για το 2020 ανήλθαν στο ποσό των 13.173.15 μειωμένα σε σχέση με το 

2019 κατά 17.963.74 € και κατά 14.491,16 € το έτος 2018, αντίστοιχα το 2015 και το 

2013 είχαν εισπραχθεί 19.210,31 και 11.785,79. 

Τα έσοδα υπέρ τρίτων (Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Δημόσιο κλπ.) ανήλθαν στο ποσό 

των 72.287,58 και οι τόκοι στο ποσό των 45,66 €. 

Από την επεξεργασία του απολογισμού προέκυψε, ότι το σύνολο των εξόδων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020, έφτασε στο ποσό των 393.287,17 

€ έναντι των 639.159,16 € που δαπανήθηκαν το 2019. Αντίστοιχα δαπανήθηκαν ποσά 

ύψους 451.112,77 € το 2018, 383.470,73 και  432.205,44 €  για το 2017 και το 2016 

αντίστοιχα. 
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Από το σύνολο των εξόδων ποσό 107.105,10 € αφορά πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές 

αποδόσεις & προβλέψεις (εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, φόροι , τέλη απόδοση 

ΦΜΥ, φόρος εισοδήματος κλπ) 

Από το σύνολο των εξόδων ποσό 103.922,45  είναι οι αποδοχές του προσωπικού 

τακτικού και αορίστου (5 άτομα), αντίστοιχα δαπανήθηκαν 98.346,59 € το έτος 2019  

και το 2018 δαπανήθηκαν 99.605,84 €, το 2017, 93.636.08 € (4 άτομα). 

Για αμοιβές αιρετών και τρίτων, αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών και 

αμοιβές τεχνικών δαπανήθηκαν το 2020 65.341,31 € 

Για τις λειτουργικές ανάγκες της Πινακοθήκης, του εργαστηρίου  και την συντήρηση 

δαπανήθηκε το ποσό των 108.565,61€ από τα οποία τα 19.406,00 δαπανήθηκαν για 

την αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν από θεομηνία τον Αύγουστο του 

2020, ενώ το 2019 αντίστοιχα δαπανήθηκε το ποσό των 99.345,28 €, το 2018 είχε 

δαπανηθεί το ποσό των 68.217,37 €,  διετέθη επίσης το ποσό των 114.860,97 €  για 

τον εξοπλισμό και την ανακατασκευή των εκθεσιακών χώρων της Πινακοθήκης,  το 

αντίστοιχο  ποσό για το 2018 ήταν 19.994,45 €.  

Επίσης, το 2020 διατέθηκε το ποσό των 37.440,99 € για τις εκθέσεις, τις 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κλπ  ενώ το 

αντίστοιχο ποσό που διατέθηκε το 2019 ήταν 77.788,31 € και το 2018 ήταν 

62.126,36€.  

Τέλος, το ποσό των 19.578,47 € δαπανήθηκε το 2020 για τη θέρμανση του κτιρίου 

ενώ το αντίστοιχο ποσό του 2019 ήταν 39.448,35 € και το  2018 είχε δαπανηθεί ποσό 

32.517,26 €.  

Επίσης, δαπανήθηκε ποσό 4.253,65 € για την προμήθεια ειδών πωλητηρίου, 

αντίστοιχο ποσό του έτους 2019 ήταν 10.143,19 €, για το 2018  το 2017και το  2016 

ήταν της τάξης των 4.188,95 €  5.503,65 €,  5.715,59 €.   

Για την δαπάνη των δασκάλων του Εργαστηρίου δαπανήθηκε το ποσό των 37.785,50. 

Αντίστοιχα το 2019 είχε δαπανηθεί ποσό 45.192,55 € και το 2018 είχε δαπανηθεί 

ποσό 33.920,06 €. 
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Το Ταμειακό Υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2020 ανήλθε στο ποσό των 

392.693,35 € ενώ το 2019 ανήλθε στο ποσό των 343.231,38  €, έναντι των 133.014,34 

€ του 2018 και το ποσό των 431.028,19 € για το 2017. 
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Μετά την εισήγηση της κ. Αντιπροέδρου και τη σχετική συζήτηση έγινε τοποθέτηση 

των μελών.  

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Άννα Σπανοπούλου τοποθετήθηκε και είπε: «Αγαπητοί 

συνάδελφοι, όσον αφορά τον οικονομικό Απολογισμό Εσόδων- εξόδων, δεν θεωρώ ότι 

συντρέχει λόγος ψήφισής του, εφ΄ όσον ψηφίσαμε για τον Προϋπολογισμό (με το γνωστό 

τραγελαφικό και οι καταψηφίσαντες να μην μετράνε στο αποτέλεσμα και να βγαίνουν 

ομόφωνες αποφάσεις) και τις εκάστοτε αναμορφώσεις του. 

Όσον αφορά τον Καλλιτεχνικό Απολογισμό, η Εισήγηση, ανυπόγραφη βέβαια, 

συντάχθηκε με βάση όσα ξεκίνησαν ή προγραμματίστηκαν μέσα στο 2019- 20 και κάποια 

ακόμα «τρέχουν».  Εδώ λοιπόν, πρέπει να επαναλάβω την κατ’ επανάληψη διατυπωμένη 

θέση μου ότι για τις Εκθέσεις και τις λοιπές δραστηριότητες ΠΡΕΠΕΙ να είναι υπόλογος 

στο Δ.Σ. ένα Καλλιτεχνικός Διευθυντής[(με σύμβαση ορισμένου χρόνου (π.χ. 5ετία), με 

πανελλήνια προκήρυξη, που θα προσλαμβάνεται με βάση τα προσόντα του αλλά και το 

Πρόγραμμα που θα προτείνει και θα καταθέσει]  και όχι μια μη αποφασιστικού 

χαρακτήρα Καλλιτεχνική Επιτροπή. Η απάντηση ως σήμερα είναι ότι δεν δικαιούμαστε 

τέτοια θέση λόγω του Οργανισμού μας κλπ. Δεν διεκδικήσαμε όμως τίποτα σθεναρά, ούτε 

τώρα ούτε τα τελευταία χρόνια, κι ας μην τον χαρακτηρίζαμε επιτέλους ως  Διευθυντή. Η 

πλειοψηφία του Δ.Σ. φέρει την ευθύνη της μόνιμης υποχώρησης στους νόμους, 

αβασάνιστα.  Το διαδικαστικό μέρος όμως δεν μπορεί να επιτρέπει ένα συνεχές 

«τσαλαβούτηγμα», χωρίς πρόγραμμα και στόχους, με επιμέλειες από «όποιον 

προσφερθεί». Αναγκάζομαι να πω ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, οι αναθέσεις, όσο κι αν 

χαρακτηρίστηκαν «δροσερές» και νεανικές, δεν  συνάδουν προς το πανελλήνιο κύρος της 

Δ.Π.Λ.  Θα επιμείνω ότι οι αναθέσεις πρέπει να γίνονται με ανοιχτή πρόσκληση – τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μόνο επικουρικά μπορεί να λειτουργούν. Η Πινακοθήκη 

έχει Ιστοσελίδα, η Λάρισα, η Θεσσαλία έχει έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, απ’ όπου 

ΚΑΘΕ ενδιαφερόμενος πρέπει  να ενημερώνεται και να δηλώνει συμμετοχή. Αυτή θα 

κρίνεται από τον έγκριτο Επιμελητή, που θα φέρει και την ευθύνη των επιλογών του 

έναντι του ΔΣ.» 

Η Αντιπρόεδρος κ. Ψάρρα, σε απάντηση προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ, κυρίας Άννας Σπανοπούλου, είπε ότι: «Για τη λειτουργία του φορέα 

είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις! Σε 
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διαφορετική περίπτωση, το Νομικό πρόσωπο δεν θα μπορεί να λειτουργήσει και αυτό 

είναι ευθύνη όλων μας! 

Όσον αφορά, τον ανυπόγραφο Καλλιτεχνικό Απολογισμό, η πρόσκληση των θεμάτων 

οικονομικού και καλλιτεχνικού απολογισμού, ήταν υπογεγραμμένη αρμοδίως από την 

Αντιπρόεδρο. 

Έχει γίνει κατανοητό, καθώς έχει συζητηθεί διεξοδικά σε προηγούμενες συνεδριάσεις, 

από όλα τα μέλη του Δ.Σ, πως η οργάνωση του φορέα, μπορεί να γίνει σε επίπεδο 

αυτοτελούς τμήματος και όχι διεύθυνσης, λόγω του αριθμού των απασχολούμενων 

υπαλλήλων. Κατόπιν αυτών, η θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή δεν αιτιολογείται. 

Ατυχής η αναφορά της κ. Σπανοπούλου στην Καλλιτεχνική Επιτροπή, με την οποία 

αναφορά μειώνει το ανιδιοτελές και ποιοτικό έργο της, ένα συλλογικό όργανο του οποίου 

η συγκρότηση προβλέπεται από το καταστατικό ιδρύσεως του Νομικού Προσώπου. 

Η ποιότητα των καλλιτεχνικών δράσεων της Πινακοθήκης, έχει αναγνωριστεί σε 

Πανελλαδικό επίπεδο! Χαρακτηριστικά θα αναφέρω την πιστοποίηση – αναγνώριση του 

Μουσείου από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του 

Νόμου. Αναφέρεστε, κυρία Σπανοπούλου, σε κάποιες «δροσερές και νεανικές» επιμέλειες 

τις οποίες το Δ.Σ αποφάσισε, και μάλιστα σας έδωσε την αρμοδιότητα να προτείνετε 

ιστορικούς τέχνης, και παρά τον χρόνο που σας δόθηκε δεν καταθέσατε καμία πρόταση. 

Επιπλέον, η τοποθέτηση σας, προσβάλλει νέους ανθρώπους της πόλης μας που τους 

δώσαμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουν δουλειά τους στο χώρο του Μουσείου, τηρώντας 

όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται! 

Κατανοώ τη δυσκολία της κυρίας Σπανοπούλου και της παράταξής της, να στηρίξει τα 

επιχειρήματά της, καθώς «κλείνοντας» την τοποθέτησή της, αναγκάζεται να αναφερθεί 

στο καλό επίπεδο κάποιων εκθέσεων και στις πολλές δραστηριότητες του φορέα, και 

μάλιστα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες (COVID-19), και στην επάρκεια των 

μελών της Κ.Ε.» 

 

Ακολούθησε η ψηφοφορία κατά την οποία επτά (7) μέλη ψήφισαν ΝΑΙ και 1 μέλος η 

κ. Άννα Σπανοπούλου ψήφισε ΛΕΥΚΟ.  

Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει τον απολογισμό της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. 

Κατσίγρα, του οικονομικού έτους 2020 όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται: 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 785.980,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 393.287,17 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019: 392.693,35 
 

ΕΣΟΔΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ 
 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

103.922.45 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 65.341,31 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 43.224,30 

 

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 37.440,99 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

365.055,83 

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟΔΑ 4.796,43 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

609,30 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 

72.287,58 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 343.231,38 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 785.980.52 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

30.362,23 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ          

    0,00 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

5.616,17 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Π.Ο.Ε.) 

35.738,21 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 71.366,89 

 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 274,62 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ              0,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 393.287,17 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 

Λάρισα 24-8-2021                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. 

 

ΑΝΝΥ ΨΑΡΡΑ - ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ 
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